


Välkomna till digital kurs

UMG:s arbete

Studieorganisatörens roll

Rapport från 7-länsgruppen

Gruppdiskussion - medskick

Ska vi bilda en arbetsgrupp?

Vad händer på PRO?







Under 2020 sjösattes nytt medlemssystem och hemsida.

I februari 2020 utbildades ca 60 utbildare på Gysinge i systemen.

Pandemin satt käppar i hjulet för utbildarnas (allas) arbete i föreningarna.

Digitalt utbildande i medlemssystemet och hemsidan var nytt, svårt 

och gick långsamt. Stor skillnad mellan att utbilda fysiskt och digitalt.

De flesta föreningarna var inte redo att ta emot digital utbildning.



Två distriktsenkäter 2020 – stor variation mellan distrikten (allt från 0 till 

100% av föreningarna utbildade).

Hösten 2020 startades en nätverksgrupp med deltagare från alla distrikt. 

Möten en gång/månad.

Målet var att gemensamt bidra till att så många föreningar som möjligt 

ska få utbildning i medlemssystemet och hemsidan.

Målen utvidgades 2021 till att även omfatta Microsoft 365, digitala möten, 

sociala medier samt befattningsbeskrivningar.

UMG (Utbildningsmaterialgruppen) bildades.



Eva Risberg, sammankallande på riks

Dan Larsson, IT-samordnare på riks

Frida Enroth, webbansvarig på riks

Åsa Nordenskiöld, medlemsutvecklare på riks

Lena Ottosson, Örebrodistriktet

Inger Johansson, Örebrodistriktet

Kaija Nyström, Uppsaladistriktet

Peter Gutke, Stockholmsdistriktet

Kersti Nilsson, Bohuslänsdistriktet

Stefan Vennberg, Norrbottensdistriktet



Det finns ca 120 uppdrag och ansvarsområden i Harald.

Oklart vad de olika uppdragen och ansvarsområdena innebär.

Många föreningar saknar kunskap om de digitala verktygen.

Enhetligt utbildningsmaterial saknas (medlemssystemet, hemsidan, 

Microsoft 365 och Facebook).



Renodla och beskriva uppdrag och ansvarsområden i Harald 

Definiera behov av IT-stöd och utbildning för varje uppdrag.

Producera utbildningsmaterial.

Tillgängliggöra och sprida utbildningsmaterialet.

Föreningsenkät kartläggning av utbildningsbehoven. (Juni-21)

Önskemål om att skapa ett IT-handledarlag.







E-post, kalender

Word, Excel, Powerpoint

Molnlagring av föreningens dok.

Digitala möten

Medlemsregistret Harald

SiteVision (föreningens hemsida)

Vilka IT-system används i er förening?  (530 svar)



Använder din förening digitala styrelsemöten?

Anordnar din förening andra digitala träffar?



Vilka utbildningar har föreningen behov av?



UMG startades mars 2021, arbetsgrupper skapades.

Renodla och beskriva uppdragen. 

Definiera behov av IT-stöd och utbildning.

Producera utbildningsmaterial. 

Tillgängliggöra och sprida utbildningsmaterialet. Hösten 2021.

Föreningsenkät för kartläggning av utbildningsbehoven. (Juni-21)

(530 svar 2021-08-17)

Skapa ett IT-handledarlag.







04 STUDIEORGANISATÖR

Studieorganisatör - gemensamt

Studieorganisatören väljs av årsmötet.

Upprätta och genomföra en studieplan. 

Hålla sig informerad om aktuella studiematerial och projekt (även inom IT).

Samarbeta med verksamhetsansvariga.

Studieorganisatör – specifikt för distrikt

• Inventera utbildningsbehovet i distriktet.

• Samarbeta med ABF och PRO:s Folkhögskola.

• Hålla regelbunden kontakt med föreningarnas studieorganisatörer.



Studieorganisatör – specifikt för förening

• Inventera behovet av kurser (för funktionärer) och studiecirklar (för 

medlemmar) i föreningen.

• Samarbeta med ABF och andra föreningar om cirkelverksamheten, t.ex. 

uppslag, ledare, lokaler, administration.

• Rekrytera cirkelledare bland medlemmarna för olika cirklar.

Digitala verktyg som kan underlätta arbetet med att: 

• Göra inbjudan och hantera anmälningar

• Ta fram medlemsinformation (uppdrag, deltagarlistor)

• Informera via sms och e-post.

• Inhämta och sprida information.

• Spara information och dokumentation.

• ABF, digital registrering.





…om UMG:s förslag till beskrivning av studieorganisatörens roll.



UMG startades mars 2021 utifrån en stor nätverksgrupp med alla distrikt. UMG:s

arbete presenteras och förankras i den stora gruppen.

Ska vi bilda en arbetsgrupp (Eva är sammankallande)?

enhetlighet i rollen som studieorganisatör - samarbete

samarbetet med ”IT-folket”

samarbetet med ABF, till exempel runt digitalisering




